


PORTARIA Nº 931, de 10 de maio de 2012.

Institui o Plano de Expansão da Radioterapia no 
Sistema Único de Saúde (SUS)



O Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde 
(SUS), tem como objetivo de articular projetos de ampliação e 
qualificação de hospitais habilitados em oncologia, em 
consonância com os vazios assistenciais, as demandas regionais 
de assistência oncológica e as demandas tecnológicas do SUS



Objetivos:Objetivos:
I I –– definir e aplicar mdefinir e aplicar m éétodo de criatodo de cria çãção de novos o de novos 

serviservi çços de radioterapia em hospitais habilitados no os de radioterapia em hospitais habilitados no 
SUS como Unidade de AssistSUS como Unidade de Assist êência de Alta ncia de Alta 
Complexidade em Oncologia (UNACON);Complexidade em Oncologia (UNACON);

II  II  -- definir, coordenar e aplicar mdefinir, coordenar e aplicar m éétodo de ampliatodo de amplia çãção o 
de servide servi çços existentes de radioterapia em hospitais os existentes de radioterapia em hospitais 
habilitados no SUS como UNACON com Servihabilitados no SUS como UNACON com Servi çço de o de 
Radioterapia ou como Centro de AssistRadioterapia ou como Centro de Assist êência de Alta ncia de Alta 
Complexidade em OncologiaComplexidade em Oncologia



III - desenvolver o Plano de Ações para Expansão da 
Radioterapia no SUS;

IV - definir, em parceria com as Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde, a expansão adequada à Rede de 
Atenção à Saúde, especificamente quanto à atenção 
oncológica;

V - coordenar e monitorar visitas técnicas de diagnóstico 
necessárias durante a a implantação do projeto e 
coordenação do processo de obras e aquisição de 
equipamentos de diagnóstico e tratamento



VI VI -- coordenar a elaboracoordenar a elabora çãção de pareceres to de pareceres t éécnicos cnicos 

relacionados ao Plano, em resposta a solicitarelacionados ao Plano, em resposta a solicita çõçõ es es 

do Ministdo Minist éério da Sario da Sa úúde, dos Poderes Legislativo e de, dos Poderes Legislativo e 

JudiciJudici áário, organizario, organiza çõçõ es da sociedade civil, es da sociedade civil, óórgrg ããos os 

de controle estatais, Secretarias de Sade controle estatais, Secretarias de Sa úúde, de, 

Hospitais e outros;Hospitais e outros;

VII VII –– subsidiar programas de capacitasubsidiar programas de capacita çãção de o de 

profissionaisprofissionais



VII VII –– gerenciar todos os projetos de criagerenciar todos os projetos de criaçãção ou ampliao ou ampliaçãção nos o nos 

hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia com hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia com 

recursos do Ministrecursos do Ministéério da Sario da Saúúde; ede; e

IX IX –– articular as demandas tecnolarticular as demandas tecnolóógicas do SUS com as gicas do SUS com as 

iniciativas do Plano Brasil Maior para o estiniciativas do Plano Brasil Maior para o estíímulo mulo àà produproduçãção o 

e desenvolvimento tecnole desenvolvimento tecnolóógico nacional, por intermgico nacional, por interméédio da dio da 

internalizainternalizaçãção da produo da produçãção dos equipamentoso dos equipamentos



O Plano de ExpansO Plano de Expansãão da Radioterapia no SUS sero da Radioterapia no SUS seráá

executado por criaexecutado por criaçãção ou ampliao ou ampliaçãção de servio de serviçços de os de 

radioterapia ofertados, mediante a formalizaradioterapia ofertados, mediante a formalizaçãção de convo de convêênio nio 

para doapara doaçãção de equipamentos de radioterapia devidamente o de equipamentos de radioterapia devidamente 

instalados com a apresentainstalados com a apresentaçãção de todos os documentos o de todos os documentos 

exigidos no instrumento referidoexigidos no instrumento referido..



Compromissos mCompromissos m íínimos a serem assumidos pela Secretaria nimos a serem assumidos pela Secretaria 

Estadual de SaEstadual de Sa úúde mediante declarade mediante declara çãção:o:

I I –– priorizaprioriza çãção dos processos para aprovao dos processos para aprova çãção de projetos, o de projetos, 

licenciamento e credenciamento de servilicenciamento e credenciamento de servi çços de radioterapia no os de radioterapia no 

ââmbito da Secretaria de Sambito da Secretaria de Sa úúde Estadual;de Estadual;

II II –– regularegula çãção do acesso de pacientes para os servio do acesso de pacientes para os servi çços de radioterapia os de radioterapia 

criados ou ampliados no criados ou ampliados no ââmbito deste Plano; embito deste Plano; e

III III -- garantia de apoio tgarantia de apoio t éécnico e financeiro ao hospital, quando a cnico e financeiro ao hospital, quando a 

Secretaria Estadual de SaSecretaria Estadual de Sa úúde julgar de julgar pertinepertine e necesse necess áário.rio.



• A assinatura de convênios no âmbito do Plano de 
Expansão da Radioterapia no SUS será feita com a 
observância de ordem de classificação e de prioridade para 
os hospitais interessados, observada a pontuação fixada no 
anexo da portaria.

• As Secretarias Estaduais, mediante justificativa técnica, 
poderão propor nova ordem de priorização e classificação 
e a inclusão de outros estabelecimento



Para fins de criação ou ampliação de serviços de radioterapia, 
sã elegíveis para adesão ao Plano de Expansão da 
Radioterapia no SUS estabelecimentos, hospitalares públicos 
ou privados sem fins lucrativos que sejam habilitados como:

I – UNACON;
II – UNACON com serviço de radioterapia;
III – UNACON com serviço de Hematologia;
IV – UNACON com Serviço de Oncologia Pediátrica;
V – CACON
VI – CACON com Srviço de Oncologia Pediátrica.



1. Guarapuava – Hospital São Vicente
2. Londrina – Hospital do Câncer de Londrina
3. Arapongas – Hospital Regional João de Freitas
4. Londrina Hospital Universitário de Londrina
5. Apucarana – Hospital da Providência.

HOSPITAIS SELECIONADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO 
PARANÁ, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.


